Lijst van voorbereidende initiatieven aan gesubsidieerde en gefinancierde hogeronderwijsinstellingen voor
het toelatingsexamen arts en tandarts
30 september 2017

Naam

Organisator

Inhoud

Doelgroep

Vorm

Locatie

Prijs

Informatie

USolv-IT
Leerling

Gebruikersgroep
(i.s.m. KU
Leuven, UGent,
VUB, Vlaamse
Wiskunde
Olympiade,
Olympiades
Natuurwetensch
appen, scholen,
individuele
leerkrachten)
Gebruikersgroep
(i.s.m. KU
Leuven, UGent,
VUB, Vlaamse
Wiskunde
Olympiade,
Olympiades
Natuurwetensch
appen, scholen,
individuele
leerkrachten)

Alle oefeningen van
eerdere
toelatingsproeven,
met ruim
gedocumenteerde
oplossingsmethodes
; disciplines
wiskunde, fysica,
chemie. (Biologie zal
opstarten)

Leerlingen

Interactieve
oefenreeksen
(per discipline
of gemengd)
met feedback

Digitaal
platform
(anytime,
anywhere)

Gratis

www.usolvit.be

Duizenden
oefeningen, o.m.
alle oefeningen van
toelatingsproeven
en ijkingstoetsen,
met
gedocumenteerde
oplossingen

Leerkrachten

Inspiratieplatform met
oefenscenario's voor
gepast
didactisch
gebruik in
onderwijsverband

Digitaal
platform
(persoonlijke
toegang
nodig)

Schoollidmaatschap
van de
gebruikersgroep (150
euro/jaar
voor 20
leerkrachten
)

www.usolvit.be

USolv-IT
Leerkracht

Tijdsinvestering
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Voorbereidingspakket
Toelatingsexamen
Arts/tandarts

KU Leuven
Faculteit
Geneeskunde en
Faculteit
Wetenschappen

EMSAworkshops
voorbereiding
toelatingsexamen
(volledig
pakket)

European
Medical
Students'
Association
Antwerp (EMSA
Antwerpen)
i.s.m. Faculteit
Geneeskunde en
Gezondheidswet
enschappen
Universiteit
Antwerpen

Online modules
(chemie, fysica,
biologie, wiskunde)
die korte
theoretische
kennisclips,
honderden
meerkeuzevragen
en een
discussieforum
omvatten en
gecombineerd
worden met
interactieve sessies
onder begeleiding
4 workshops KIW (1
dag wiskunde, 1 dag
chemie, 1,5 dag
fysica, 0,5 dag
biologie/genetica), 1
workshop IVV
(communicatie en
stilleesteksten:
communicatievaardi
gheden artspatiëntrelatie en
antwoordtechnieke
n medische
teksten), afsluitende
halve dag
proefexamen KIW,
bijbehorende
oefeningenbundel

Aspirantstudenten
arts/tandarts

SPOCs (Small
Private Online
Courses) en
interactieve
sessies op
Campus
Gasthuisberg
Leuven of
Campus Kulak
Kortrijk

Digitaal
platform +
oefensessies
op Campus
Gasthuisberg
Leuven of
Campus Kulak
Kortrijk

120
euro/jaar
voor toegang
tot de 4
modules en
deelname
aan de 4daagse
interactieve
begeleidings
sessies

https://med.kul
euven.be/nl/alg
emeen/toelatin
gsexamen

tweewekelijkse
vrijgave van de
online lessen en vier
zaterdagsessies
gedurende één
academiejaar
(september tot juni)

Aspirantstudenten
geneeskunde

Workshops:
theorie,
oefeningen,
oplossingstech
nieken.
Afsluitend
proefexamen.

Campus Drie
Eiken
UAntwerpen
(Wilrijk)

€ 35, incl.
cursussen,
broodjes en
drankjes

https://emsa.be
/workshops

zes zaterdagen (9u16u) in de periode
februari-april
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met
oefeningenreeksen
voor elk onderdeel
toelatingsexamen
EMSAworkshops
voorbereiding
toelatingsexamen
(mogelijkheid om
een enkele
workshop
te volgen)
Coaching
full option

European
Medical
Students'
Association
Antwerp (EMSA
Antwerpen)
i.s.m. Faculteit
Geneeskunde en
Gezondheidswet
enschappen
Universiteit
Antwerpen
UHasselt
Faculteit
Geneeskunde en
Levenswetenschappen

De studenten
hebben de
mogelijkheid zich
voor elke
workshopdag
afzonderlijk in te
schrijven.

Aspirantstudenten
geneeskunde

Workshops:
theorie,
oefeningen,
oplossingstech
nieken.
Afsluitend
proefexamen.

Campus Drie
Eiken
UAntwerpen
(Wilrijk)

€ 7 per
volledige
workshopdag, €4 voor
deelname
proefexamen
, €11 voor
oefeningenbundel

https://emsa.be
/workshops

zes zaterdagen (9u16u) in de periode
februari-april

Wetenschapslessen
onder begeleiding
(chemie, biologie,
wiskunde, fysica).
Voorbereidingslessen op het IVVgedeelte onder
begeleiding.
Toegang tot
discussieforum.

Aspirant
studenten
arts/tandarts

Lessen aan de
UHasselt,
campus
Diepenbeek
onder
begeleiding
van
leerkrachten
secundair
onderwijs.
Cursusmateriaal: boek voor
wiskunde,
fysica,
biologie,
chemie. IVV-

Oefensessies
op de campus
Diepenbeek.
Digitaal
platform.

100
euro/jaar
voor 8
wetenschaps
lessen, 2
optionele
werkzittingen & 1
IVV-les +
toegang tot
elektronische
leeromgeving

http://www.uha
sselt.be/coachin
gfull

8 wetenschapslessen
+ 2 optionele
werkzittingen + 1
IVV-les gespreid over
één academiejaar
(oktober tot juni)
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lesmateriaal.
Toegang tot
elektronische
leeromgeving
en discussieforum
Coaching
mini

Voorbereiding
Toelatingsexamen
Arts/Tandarts
(aspirantstudenten)

UHasselt
Faculteit
Geneeskunde en
Levenswetensch
appen
VUB Faculteit
Geneeskunde en
Farmacie

1 wetenschapsles &
1 IVV-les onder
begeleiding

Aspirantstudenten
arts/tandarts

Oefensessies over
alle topics in de
luiken KIW en IVV:
korte
samenvattingen
theorie wiskunde,
fysica, chemie,
biologie,
communicatie,
stilleesproef
gevolgd door
oefsensessies met
feedback; inclusief
proefexamen

Aspirantstudenten
arts/tandarts

1
wetenschapsles & 1 IVV-les
onder
begeleiding
Interactieve
sessies op
Campus Jette
+ webinars

Oefensessies
op de campus
Diepenbeek

25 euro/jaar
voor 1 KIWles & 1 IVVles

http://www.uha
sselt.be/coachin
gmini

2 lessen in het
voorjaar (mei)

Campus Jette
+ online

5 euro per
module (live
versie) OF
gratis
(webinars)

www.ikworddok
ter.be

Herfstkamp
(oefensessies IVV)
(halve dagen in
oktober)
Openlesdagen
(oefensessies IVV)
(halve dagen in
februari)
Zaterdagsessies (KIW
+ IVV +
proefexamen;
zaterdagen van
februari tot mei)
Lentevakantiesessies
(KIW+IVV+proefexa
men; vierdaagse
cursus in de
paasvakantie)
Webinars worden
gegeven op
woensdagnamidda-
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VoorbereiVUB Faculteit
Communicatieproef AspirantInteractieve
Oefensessie
2,5 euro per
ding
Geneeskunde en en stilleestekstproef studenten
oefenreeksen
op de
leerling per
Toelatings- Farmacie
met
arts/tandarts
met feed back aanvragende
workshop
examen
oefeningen/casusin
+ webinars (zie school
Arts/Tandsen en proefexamen schoolverband hierboven)
arts
(aanbod
voor
scholen)
VoorbereiVUB Faculteit
Vragensessie
AspirantVragensessie - Campus Jette
Gratis
ding
Geneeskunde en chemie, fysica en
studenten
leerlingen
Toelatings- Farmacie
wiskunde kort voor
arts/tandarts
brengen zelf
examen
toelatingsexamen
vragen aan Arts/Tandgéén les
arts (EHBO)
Voorbereid- VUB Faculteit
Interactieve sessies Leerkrachten
Interactieve
Campus Jette
40 euro
ing
Geneeskunde en over (alle)
sessies met
Toelatings- Farmacie
onderdelen van het
proefexamen(
examen
Toelatingsexamen
s) en
Arts/Tandrondetafelarts
discussies
(Leraren)
VoorbereiVUB Faculteit
Online oefeningen
AspirantOnline
Online digitaal Gratis
ding
Geneeskunde en over alle
studenten
oefeningen
platform
Toelatings- Farmacie
onderdelen van het arts/tandarts
examen
Toelatingsexamen
Arts/Tandarts
(oefenmod
ules)
Opmerking: Vanuit de UGent worden geen voorbereidende cursussen of andere initiatieven aangeboden.

www.ikworddok
ter.be

gen in het 1ste en
2de semester
Woensdagnamiddagen in het 2de
semester

www.ikworddok
ter.be

EHBO-sessies kort
voor het
toelatingsexamen

www.ikworddok
ter.be

1 leraren(namid)dag
per jaar

www.ikworddok
ter.be

Continu aangevulde
nieuwe oefeningen
doorheen het
academiejaar
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